
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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  یمهصنعت ب يهاشاخص یلتحل

 1مرجانه بشخور

  چکیده
هاي متنوع اقتصادي، سیاسی و طبیعی بررسی وضعیت کالن اقتصادي کشور حاکی است که اقتصاد با ریسک

ها را تواند تا حد زیادي این ریسکشده این نهاد مالی میمواجه است. توسعه صنعت بیمه و بهبود خدمات ارائه
دهد ي امنیت اقتصادي را فراهم کند. بررسی آماري نشان میپوشش داده و موجبات رشد، کاهش بیکاري و ارتقا

 افزایش از ناشی رشد این از بخشیاست،  صعودي بررسی مورد دوره در تولیدي بیمه حق کل روندنخست، گرچه 
 جهان، در بیمه نفوذ ضریب ،2020 سال ندارد. سوم، در وجود بیمه زندگی به نسبت کافی است. دوم، اقبال تورم

رغم توسعه این صنعت بنابراین علی .دارد آن با زیادي فاصله ایران در بیمه نفوذ ضریب که است بوده درصد 4/7
 با متناسب ايبیمه جدید خدمات ارائهشود: به منظور رسیدن به نقطه مطلوب در این حوزه موارد زیر پیشنهاد می

 در یمال بخش ییتوانا تیتقو براي هیسرما بازار و مهیب صنعت نیب وندیپ شیافزا کشور، اقتصادي کالن فضاي
  مشتري و... ریسک شناسایی در هابالکچین ازجمله نوین هايفناوري استفاده و مولد يهاتیفعال یمال نیمأت

  .صنعت بیمه، ضریب خسارت، حق بیمه، بیمه زندگی واژگان کلیدي:

  مقدمه
هاي کالن اقتصادي حاکی است بررسی روند شاخص

گذاري مولد در اقتصاد هاي اخیر، سرمایهکه در سال
که حجم طوريشدت کاهش یافته؛ بهبه

گرفته حتی جبران هاي صورتگذاريسرمایه
هاي استهالك را نیز نکرده و در مقابل، فعالیت

شدت رشد داشته بازانه در بازارهاي مالی بهسفته
ها و نوسانات گسترده ثباتیاین موجب بروز بی است.

هاي در برخی متغیرهاي کلیدي اقتصاد ازجمله نرخ
هاي اقتصادي را با ارز و تورم شده و فعالیت

هاي متنوع و زیادي مواجه کرده است. ریسک
هاي اقتصادي، کشور با دامنه متنوعی ثباتیبر بیافزون

ذار بر متغیرهاي هاي غیراقتصادي اما تأثیرگاز پدیده
 

 mballameh1398@gmail.comیران  تهران، ا یر،اقتصادي تدب یتامن یو برآورد اقتصادي، مرکز پژوهش یگروه اقتصاد مقاومت ،پژوهشگر .1

توان به وقوع اقتصاد مواجه بوده است که ازجمله می
گیري آبی، سیل، زلزله، همهو کم سالیمکرر خشک

تر هاي اقتصادي، سختکرونا، تغییرات مکرر سیاست
شدن برقراري روابط اقتصادي (اعم از تجاري و مالی) 
با دیگر کشورها و... اشاره کرد. این شرایط موجب 

هاي قبلی، تنوعی از بر ریسکت که افزونشده اس
هاي جدید سر راه فعاالن اقتصادي قرار گیرد ریسک

دهد ها قرار میانداز نامناسبی را در مقابل آنکه چشم
و از این طریق بر رشد و امنیت اقتصادي تأثیر منفی 

گذارد. این در حالی است که توسعه صنعت بیمه می
سک و تأمین مالی ایفا به دلیل نقشی که در توزیع ری

ها اي از این نااطمینانیتواند بخش عمدهکند، میمی
  را مرتفع کند.



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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توان گفت از سویی، صنعت بیمه با کلی میطوربه
هاي اقتصادي، هاي الزم براي ریسکارائه پوشش

ریسک را سیاسی و اجتماعی، امکان تأمین مالی کم
ها با ا آنکند تبراي صاحبان عوامل تولید فراهم می
هاي اقتصادي آسودگی و آرامش کامل وارد صحنه

هاي گران با گسترش پروژهشوند و از سوي دیگر، بیمه
گذاري و با تشویق کارایی اقتصادي به اقتصاد سرمایه

ها و ها مانند بانککنند. همچنین، بیمهملی کمک می
توانند بازارهاي سرمایه، در نقش واسطه مالی می

دهاي شغلی و خانوارها را تأمین مالی نیازهاي واح
هاي اقتصادي اعم از تجاري یا کنند. همچنین، فعالیت

غیرتجاري همواره با ریسک عواید منفی، ضرر و 
خسارت ناشی از بالیاي طبیعی، جرائم مالی، سرقت، 
سوانح و خطرهاي تخریب و از بین رفتن عوامل تولید 

ن خسارت یا رو هستند. بیمه با جبرایا محصول روبه
ها و هاي اقتصادي، عدم اطمینانکاهش ریسک فعالیت

 را ياقتصاد يهاچرخه تواندیمهاي نامنظم نوسان
ها بر متغیرهاي خرد و و آثار منفی بحران کند ترمیمال

توان کالن اقتصاد را ضعیف سازد. بدین ترتیب می
هاي مختلف در گفت توسعه صنعت بیمه از کانال

کند. منیت اقتصادي ایفاي نقش میتقویت وضعیت ا
هاي اقتصادي این گزارش به بررسی وضعیت شاخص

صنعت بیمه براي آگاهی از روند توسعه این صنعت 
ها شاخص این رو در بخش اول، روندپردازد. ازاینمی

ارائه شده است. بخش دوم به بیان آثار مثبت امنیت 
پردازد. اقتصادي ناشی از توسعه این صنعت می

رنهایت، در بخش آخر راهکارهایی در راستاي د
  شود.تقویت بخش مالی پیشنهاد می

 بیمه صنعت هايشاخص ـ روند1

توان از ابعاد عملکرد صنعت بیمه در اقتصاد را می
مختلف مورد بررسی قرار داد. یکی از این ابعاد، 

هاي اقتصادي ازجمله حق بیمه بررسی شاخص
نفوذ بیمه، ضریب تولیدي، حق بیمه سرانه، ضریب 

. در ادامه، به بررسی آخرین یا نسبت خسارت است
  شود.ها پرداخته میوضعیت این شاخص

 مبالغ تولیدي، بیمه حق از منظور :تولیدي بیمه ـ حق
 گزارش دوره در که است هایینامهبیمه تولیدي

 نوعیبه شاخص، این. اندشده صادر بیمه مؤسسات
 شاخصی عنوانبه و دهدمی به دست را بیمه عرضه

 گرفته نظر در بیمه بازار در اطمینان عرضه و تولید از
 کنندهمنعکس تا حدي شاخص این همچنین،. شودمی

 فرایند در گیريبهره براي اقتصاد اختیار در مالی منابع
  . است مولد گذاريسرمایه

توان از دو کل حق بیمه تولیدي در اقتصاد را می
ـ حق بیمه تولیدي توسط 1بعد مورد بررسی قرار داد. 

ـ حق بیمه تولیدي 2هاي دولتی و غیردولتی و بخش
بیمه زندگی و غیرزندگی. در بعد اول، ازآنجاکه در 

هاي بیمه ، سهام شرکت1387ـ1388هاي در سال
البرز، آسیا و دانا به بخش خصوصی واگذار شد، 

به بعد،  1389هاي از سال بخش دولتی صنعت بیمه
. منظور از منحصر به فعالیت شرکت بیمه ایران شد

بیمه حق بیمه تولیدي در بخش خصوصی نیز حق 
هاي بیمه آسیا، البرز، دانا، پارسیان، ایجادشده شرکت

توسعه، رازي، کارآفرین، سینا، ملت، امید، حافظ، دي، 
، سامان، ایران معین، نوین، پاسارگاد، معلم، میهن

کوثر، ما، متقابل کیش، آرمان، آسماري، متقابل 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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سرمد، تجارت نو،  اطمینان متحد قشم، تعاون،
خاورمیانه و زندگی باران (که  حکمت صبا، زندگی

پروانه فعالیت دریافت کرده)  1399از ابتداي سال 
 است. 

شود، مشاهده می 1طور که در نمودار شماره همان
وره مورد بررسی روند کل حق بیمه تولیدي در د

صعودي است، اما از نرخ رشد پایداري برخوردار 
هاي ابتدایی دوره، سهم حق نیست. همچنین، در سال

بیمه تولیدي دولتی و غیردولتی تقریباً برابر، اما در 
تولیدي بخش  هاي انتهاي دوره، حق بیمهسال

برابر حق بیمه تولیدي بخش  2غیردولتی بیش از 
، رشد حق 1398دیگر، در سال دولتی است. از سوي 

هاي دولتی و غیردولتی هر دو بیمه تولیدي بخش
هر دو افزایش  1399، اما در سال کاهش داشتند

، رشد 1400ماهه سال 10. با توجه به آمارهاي 1یافتند
هاي دولتی و غیردولتی به حق بیمه تولیدي بخش

درصد بوده است؛ البته  3/10و  5/9ترتیب حدود 
ین رشد حق بیمه ناشی از افزایش تورم بخشی از ا

طور کامل ناشی از توان الزاماً آن را بهاست و نمی
 افزایش عرضه اطمینان در سطح کالن اقتصاد دانست.

  1389ـ14002هاي دولتی و غیردولتی در دوره حق بیمه تولیدي به تفکیک بخش ـ1نمودار 

 .مرکزي بیمه: مأخذ

هاي غیرزندگی بر حق بیمه تولیدي درباره بیمه
هاي زندگی بر مبلغ حق بیمه صادره و در بیمهمبناي 

 
 1399درصد در سال  1/41کاهش و به  1398درصد در سال  2/18، به 1397درصد در سال  3/36دولتی از  نرخ رشد حق بیمه تولیدي بخش. 1

درصد  5/33مقابل، حق بیمه تولیدي بخش غیردولتی تغییرات شایان توجهی نداشت و از  دهد. دررا نشان می افزایش یافت که تغییرات زیادي
 افزایش یافت. 1399درصد در سال  8/38کاهش و به  1398درصد در سال  30به حدود  1397در سال 

 است.  هماه10مربوط به  1400سال  آمار. 2

طور همانشود. هاي وصولی لحاظ میمبناي حق بیمه
شود، سهم هر دو مشاهده می 2که در نمودار شماره 
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تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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رشته بیمه از کل حق بیمه تولیدي در دوره مورد 
بررسی افزایش یافته است. همچنین، حق بیمه تولیدي 
زندگی در این دوره رشد بیشتري نسبت به حق بیمه 

که نسبت حق طوريهتولیدي غیرزندگی داشته است؛ ب
بیمه تولیدي در بیمه غیرزندگی به حق بیمه تولیدي در 

برابر در  5برابر در ابتداي دوره به  12بیمه زندگی، از 
هاي انتهایی کاهش یافته است. بررسی نرخ رشد سال

این دو نوع بیمه در طول دهه گذشته حاکی است که 
یا  ، همواره رشدي بیشتر1391جز سال بیمه زندگی به

، 1398برابر با بیمه غیرزندگی داشته است. در سال 
درصد کاهش یافت، اما  30رشد هر دو رشته بیمه به 

این رشد جبران شد و بیمه زندگی رشد  1399در سال 
درصدي را 38درصدي و بیمه غیرزندگی رشد 45

 17، بیمه زندگی 1400ماهه سال 10تجربه کردند. در 
رشد داشته است.  درصد 9درصد و بیمه غیرزندگی 

مقایسه رشد و حجم حق بیمه زندگی در مقابل حق 
رغم رشد بیشتر این بیمه غیرزندگی حاکی است که به

نوع بیمه نسبت به بیمه غیرزندگی، همچنان اقبال کافی 
که بهبود نسبت به این نوع بیمه وجود ندارد درحالی

ع اي دولت در مواقجایگاه این نوع بیمه هم از بار یارانه
کاهد و هم منابع مالی بلندمدتی را براي بحرانی می

  کند. ها تجهیز میگذاريسرمایه

  1390ـ1400هاي زندگی و غیرزندگی در دوره ـ حق بیمه تولیدي در بیمه2نمودار 

  .مرکزي بیمه: مأخذ

 حق مقدار کنندهبیان سرانه بیمه: سرانه بیمه ـ حق
 کشور در متوسط طوربه نفر هر که است ايبیمه

 بیمه حق توزیع در واقع، شاخص این. است پرداخته
. دهدمی نشان سال یک کشور در جمعیت بین را کل
 سرانه تولیدي بیمه حق روند ،3 نمودار شماره در

 شده ارائه شاخص این رشد نیز و) ریال میلیون(
شود می مشاهده نمودار این در که طورهمان. است

 افزایشی روند بررسی مورد دوره در شاخص این ـ1
 بعد، به 1395 هايسال از در واقع،. است داشته

 بیشتر سرعت با متغیر این دهه، این اول نیمه برخالف
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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 ـ2 است و بوده فزاینده نمودار شیب و یافته افزایش
 هايبحران و هاشوك با کشور اقتصاد که هاییسال در

 ،1390 هايسال خصوصبه( بوده مواجه تحریمی

 رشد شاخص این ،)1399 و 1398 ،1397 ،1391
 بیمه جایگاه ارتقاي از حاکی که کرده تجربه را زیادي

.است جامعه در ریسک مدیریت در

  1389ـ1400روند حق بیمه تولیدي سرانه و نرخ رشد آن در ایران  در دوره ـ 3نمودار 

  .مرکزي بیمه: مأخذ

 جایگاه بیمه، نفوذ ضریب :بیمه نفوذ ضریب ـ شاخص
 آن اقتصاد کل با مقایسه در را کشوري هر بیمه صنعت

 بیمه حق نسبت از شاخص این. کندمی مشخص
 محاسبه جاري قیمت به ملی ناخالص تولید به تولیدشده

 صنعت ترقی و توسعه هايشاخص از یکی. شودمی
 آن در ايبیمه باالي نفوذ ضریب کشور، هر در بیمه

 مشاهده 4 نمودار شماره در که طورهمان. است کشور
  که داشته مالیمی افزایشی روند شاخص این شود،می

 است؛ دوره این در بیمه صنعت جایگاه ارتقاي از حاکی
 در شاخص این افزایش میزان که داشت توجه باید البته
 نیست؛ مهم چندان قبل سال به نسبت سال هر
 رشد ،1397 سال در شاخص این گرچه کهطوريبه
 این رشد میزان ،1398 سال در کرد، تجربه را درصدي6

 در شاخص این. یافت کاهش درصد 5/1 به شاخص
 کلی روند همچنین،. داشت 6/3 رشد منفی ،1399 سال
 تا 1389 هايسال در که است حاکی شاخص این رشد

 تقاضا افزایش و داخلی ناخالص تولید کاهش با ،1391
 نفوذ ضریب بیمه، انواع برخی تحریم دنبال به بیمه براي
 ،1396 تا 1393 دوره در مقابل، در و یافته افزایش بیمه
 معنی به این که داشته نزولی روند متغیر این رشد نرخ

 بیمه حق داخلی، ناخالص تولید رشد دنبال به است که
شده  موجب موضوع این و نداشته زیادي رشد تولیدي

 میزان به بیمه نفوذ ضریب شاخص سال هر که است
 نزولی رشد. کند رشد سال پیش به نسبت کمتري
 دنبال نیز 1400 تا 1398 هايسال در بیمه نفوذ ضریب

 نسبت صنعت این زیاد تغییرات عدم از حاکی که شده
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تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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 کشور اقتصاد از بیمه صنعت سهم. است اقتصاد کل به
 باالي سهم با مقایسه در که است درصد 5/2 تا 5/1 بین

. نیست زیاد چندان ناخالص تولید در خدمات بخش

 جهان در بیمه نفوذ ضریب ،2020 سال در همچنین،
 ایران بیمه نفوذ ضریب که بود درصد 4/7 با معادل
 .دارد آن با زیادي فاصله

  (درصد)  1389ـ14001ـ ضریب نفوذ بیمه و رشد آن  در دوره 4نمودار 

  .مرکزي بیمه: مأخذ

از  ضریب خسارت عبارت خسارت:ـ ضریب 
شده به حق بیمه حاصل تقسیم خسارت واقع

این ضریب نشان  است. عایدشده برحسب درصد
ها بابت خسارت دهد که چند درصد از حق بیمهمی

گذاران برگشت داده خطرهاي تحت پوشش به بیمه
یا خواهد شد. در محاسبه این شاخص،  است شده

عمومی ـي اداريهاکارمزد شبکه فروش و هزینه
درصد  20 تا 15با توجه به اینکه حدود  دخالتی ندارد.
خصوص کارمزد فروش و  هاي بیمه درهزینه شرکت

ضریب  ،هاي سربار اداري و پرسنلی استهزینه
درصد باشد تا شرکت بتواند  80خسارت باید کمتر از 

 گري سود شناسایی کند. در غیر ایندر عملیات بیمه
 

 بینی است.پیش 1400انتشار نیافتن اطالعات، ضریب نفوذ بیمه در سال  به توجه با. 1

دست  گري سود بهاز درآمدهاي غیربیمه باید صورت
در عملیات  . در این حالت، اگر شرکت بیمهآورد

داراي نقدینگی مناسب و مدیریت  ،گذاريسرمایه
طور حتم با زیان مواجه به ،گذاري بهینه نباشدسرمایه

 6و  5هاي شماره طور که در نمودارهمان .شودمی
ـ ضریب خسارت در بیمه دولتی و 1شود مشاهده می

بیمه غیرزندگی بیشتر از غیردولتی و زندگی بوده 
، ضریب خسارت در هر 1399است؛ هرچند در سال 

دو بیمه زندگی و غیرزندگی تقریباً برابر بود که ناشی 
نا بر اقتصاد است. گیري کرواز پیامدهاي مخرب همه

، ضریب خسارت کل همواره باالتر 1391ـ از سال 2
، 1397درصد بوده است. این شاخص در سال  80از 

-15/0
-10/0
-5/0
0/0
5/0
10/0
15/0
20/0
25/0
30/0
35/0
40/0

0/00

0/50

1/00

1/50

2/00

2/50

3/00

1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400

ضریب نفوذ بیمه رشد ضریب نفوذ بیمه



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

             تدبیر اقتصاد
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به باالترین مقدار خود رسید و در دو سال انتهاي 
هایی که ـ در سال3دوره اندکی کاهش یافت و 

ریسک اقتصادي افزایش یافته، میزان ضریب خسارت 
هاي (براي مثال، در سال نیز افزایش داشته است

 4حدود  1397درصد و در سال  8، 1392و  1391
درصد رشد داشته است). همچنین، نسبت خسارت 

درصد بود که  2/52، حدود 1400ماهه سال 10در 
  . 1درصد افزایش داشت 9/2نسبت به سال گذشته، 

  (درصد) 1389ـ1400دولتی، غیردولتی و کل در دوره  ـ ضریب خسارت5نمودار 

  .يمرکز مهیب: مأخذ

  (درصد) 1390ـ1399زندگی و غیرزندگی در دوره  هايـ ضریب خسارت بیمه6نمودار 

.مرکزي بیمه: مأخذ

 
 شود.جاي ضریب خسارت از نسبت خسارت استفاده می، به1400به کامل نبودن آمار سال  توجه با. 1
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تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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 اقتصاديـ مالحظات امنیت 2

هاي ثباتیها و بیاقتصاد ایران در نتیجۀ تحریم
اقتصادي ناشی از آن از سویی و از سوي دیگر، وقوع 

درپی ازجمله سیل، زلزله و... و حوادث طبیعی پی
گیري کرونا، در معرض طیف همچنین پدیده همه

ها قرار دارد. این وضعیت در اي از ریسکگسترده
هاي اقتصادي موجب گذاريسیاستثباتی در کنار بی

هاي باالیی شده است که فعاالن اقتصادي با ریسک
هاي خود مواجه باشند. با توجه به گیريدر تصمیم

ترین کارکردهاي صنعت بیمه اینکه یکی از مهم
هاي اقتصادي است، توسعه این پوشش ریسک

صنعت و بهبود جایگاه آن از نظر سهم در تولید 
ت مثبت زیادي در فرایند رشد و ناخالص، تأثیرا

ارتقاي امنیت اقتصادي به همراه دارد. ازجمله 
هاي تأثیرگذاري این صنعت بر امنیت اقتصادي کانال

  موارد زیر است.
 هايشرکت: مولد گذاريسرمایه بر ـ تأثیرگذاري

 در پراکنده و خرد هايسرمایه آوريجمع با بیمه
 در را ريذخای تعهدات، ایفاي براي جامعه سطح

 امکان ذخایر این کنند.می نگهداري خود هايحساب
. کندمی فراهم بیمه هايشرکت براي را گذاريسرمایه

 در مشارکت براي بالقوه توان از بیمه صنعت بنابراین،
 مثال، براي. است برخوردار کالن هايگذاريسرمایه
 مانند هاییروش از استفاده با تواندمی بیمه صنعت
 سیستم در گذاريسپرده سرمایه، بازار در سهام خرید
 اقتصادي هايفعالیت مشارکت، اوراق خرید و بانکی

 عمر هايبیمه توسعه زمینه، این در. کند مالی تأمین را
 از وکارکسب فضاي بهبود عامل ترینمهم اندازپس و

 هايبیمه توسعه زیرا شود؛می تلقی بیمه صنعت ناحیه
 مالی منابع قرار دادن اختیار در با اندازپس و عمر

 سهولت براي را زمینه بیمه، هايشرکت به بلندمدت
. کنندمی فراهم بیمه طریق از مالی منابع به دسترسی
 که باشد ايگونهبه بیمه صنعت توسعه اگر همچنین،

 رويپیش  هايریسک از بیشتري موارد بتواند
 ریسک ازجمله خارجی و داخلی گذارانسرمایه

 و بهره نرخ تغییرات ریسک ارز، نرخ نوسانات
 مالیاتی هايسیاست تغییر ریسک پولی، هايسیاست

 هايانگیزه دهد، پوشش را... و مالکیت حقوق یا
 .کندمی تقویت را مولد گذاريسرمایه

 کارکرد بیمه،: تجاري هايفعالیت ریسک ـ پوشش
 خدماتی ارائه با تجاري بخش در را خود گريبیمه
 دریافتی، اسناد اعتبار بیمه تجاري، اعتبار بیمه مانند
 انجام ...و تجاري محصوالت بیمه اموال، اعتبار بیمه
 زمینه این در بیمه کارایی که داشت توجه باید. دهدمی
. است وابسته بیمه صنعت یافتگیتوسعه میزان به

 ايبیمه هايرشته و تریافتهتوسعه بیمه صنعت هرچه
 مبادالت ریسک از بیشتري بخش باشند، ترمتنوع

 تأمین موضوع این شود.می داده پوشش تجاري
 هاينهاده به دسترسی خصوصبه -وارداتی  نیازهاي

پیش  هايچالش از بخشی و ترآسان را -وارداتی 
 .کندمی برطرف اقتصادي را رشد روي

 بازارهاي ماهیت: مالی بازارهاي ریسک ـ پوشش
 مثال، براي .است آمیخته هم در ریسک با مالی

 ناگهانی افت ریسک با سرمایه بازار گذارانسرمایه
 برخی یا سهام شاخص بلندمدت ریزش یا سهام قیمت

 از برخی در فساد و کاريخراب به مربوط هايریسک



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

             تدبیر اقتصاد
تحلیل شاخصهاي صنعت بیمه   
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 گسترش و بیمه صنعت توسعه. هستند مواجه هاسهم
 پوشش نیز را موارد این که ايگونهبه ايبیمه هايرشته
 کشور تولیدي هايبخش مالی نیازهاي تأمین در  دهد،

 گسترده و بارهیک خروج از و است مؤثر ناحیه این از
 حقیقی گذارانسرمایه خصوصبه گذارانسرمایه

 از یکی بانکی سیستم در همچنین،. کندمی جلوگیري
 گذارانسپرده توجه مورد شدتبه که هاییریسک
 هاسپرده بازگرداندن در هابانک ناتوانی ریسک است،

 اقتصادي ویژه شرایط و هابحران خالل در مشتریان به
 این). داد رخ هاتحریم قبلی دور در آنچه مشابه( است

 در سهولتبه گذاريسپرده تا شودمی موجب موضوع
 منابع از نیز بانکی سیستم و نگیرد انجام بانکی سیستم

 برخوردار مختلف هايبخش مالی تأمین براي کافی
 نااطمینانی دلیل به گذارانسپرده هجوم همچنین،. نباشد

 بانکی سیستم ورشکستگی به زیاد احتمالبه موجود،
 آسیب اقتصاد به نیز بعد این از و شودمی منجر

 ابزار با تواندمی بیمه صنعت شرایط، این در. رساندمی
 . دهد پوشش را ریسک این بانکی، هايسپرده بیمه

 بیمه صنعت  :وکارکسب فضاي هايشاخص ـ بهبود
 بهبود هايزیرشاخص و هاشاخص در مستقیم طوربه

 بر اثرگذاري با اما شود،نمی وارد کاروکسب فضاي
 کار،وکسب فضاي بهبود هايشاخص و مالی بازارهاي

 از. آوردمی فراهم را کاروکسب توسعه شرایط
 توانمی کاروکسب فضاي بهبود هايشاخص ترینمهم

 از حمایت همچنین، و اعتبار اخذ شاخص به
 میزان به اعتبار اخذ شاخص. کرد اشاره گذارانسرمایه

 از حمایت شاخص. دارد اشاره مالی منابع به دسترسی
 بازار حقوقی فضاي به عمده طوربه نیز گذارانسرمایه

 از حمایت زیرشاخص داراي اما گردد،برمی سرمایه
 صنعت این شد، گفته که طورهمان. است دارانسهام

 مالی منابع آورندهفراهم عنوانبه نقش ایفاي با سویی از
 اعتبار اخذ شاخص بهبود موجب وکارهاکسب براي
 بازارهاي ریسک کاهش با دیگر، سوي از و شودمی

 از حمایت شاخص بر سرمایه بازار ازجمله مالی
 .گذاردمی مثبت تأثیر گذارانسرمایه

 امنیت وضعیت ارتقاي و اقتصادي رشد ـ بهبود
 منابع آوردن فراهم با سویی از بیمه صعنت :اقتصادي

پیش  ریسک توزیع و پوشش با دیگر، سوي از و مالی
 روي پیش ریسک پوشش نیز و گذارانسرمایه روي
 و مولد هايگذاريسرمایه تقویت موجبات تجار
 آورد ومی فراهم را تولید براي الزم هاينهاده تأمین

 بیکاري، وضعیت بهبود اقتصادي، رشد بهبود تبع،به
 امنیت وضعیت بهبود درنهایت، و تورم نرخ بهبود

  .دارد همراه به را اقتصادي
 

 گیري و ارائه پیشنهادهانتیجه

طور که گفته شد، صنعت بیمه از سویی با همان
هاي پیش روي فعاالن اقتصادي (در پوشش ریسک

هاي مختلف اعم از کشاورزي، صنعتی، حوزه
خدماتی و نیز جریان زندگی خانوارها و شهروندان) 
با کمترین قیمت و بیشترین کیفیت و از سوي دیگر، 

هاي گذاريذخایر مازاد خود در سرمایهکارگیري با به
ها بر مولد موجب رشد اقتصاد یا کاهش اثر شوك

شود و از تنزل وضعیت فضاي کالن اقتصادي می
کند. در راستاي ایفاي امنیت اقتصادي جلوگیري می

  این نقش اقدامات زیر ضروري است.  



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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 فضاي با متناسب ايبیمه جدید خدمات ـ ارائه
 هايراه ترینمهم از یکی: کشور اقتصادي کالن

 با متناسب محصوالتی ارائه بیمه، صنعت توسعه
. هاستآن روي پیش هايریسک و مشتریان نیاز

 این به دستیابی براي پیشنهادي راهکارهاي ازجمله
 هايفناوري بر مبتنی هايبیمه از استفاده هدف،
 ازجمله. است سنتی هايبیمه بر تکیه جايبه جدید

 به توانمی جدید هايفناوري بر مبتنی هايبیمه
 ايبیمه هايمدل ـ1 کرد. اشاره زیر موارد

 مشابه، افراد میان ریسک توزیع با که همتاهمتابه
 ترغیب خسارت وقوع از پیشگیري به را آنان
 خدماتی ارائه به که مکمل خدمات ـ بیمه2. کندمی

 از استفاده با باندلینگ و خسارت پرداخت از فراتر
 یا اقامت محل ارائه ازجمله دیگر محصوالت
 هايپلتفرم از گیريبهره با موقت خودروي
 وقوع هنگام در هاتعمیرگاه با قرارداد یا اشتراکی

 پرداخت زمان تا گذارانبیمه به همراهی حادثه
 جدید محصوالت ارائه ـ3. پردازدمی خسارت
 مشتریان انتظارات و محیطی تغییرات با متناسب
 پارامتریک بیمه ارائه یا سایبري بیمه ارائه ازجمله

 هوش داده،کالن هايفناوري از گیريبهره با
 مثال، براي( دیجیتال هوایی هايعکس و مصنوعی

ـ 4). کشاورزي هايفعالیت ریسک پوشش براي
 مصنوعی هوش از استفاده با داده هايپایگاه تولید

 و طراحی براي اشیا اینترنت و دادهکالن و
 صورت در حتی جدید محصوالت گذاريقیمت
 امکان ـ5 گذشته و در روندي یا آمار فقدان

 هوش از استفاده با مشتریان پنهان عالیق شناسایی

 در افراد فعالیت بررسی و دادهکالن و مصنوعی
 و محصوالت پیشنهاد براي اجتماعی هايشبکه

 .جدید خدمات

 براي سرمایه بازار و بیمه صنعت بین پیوند افزایشـ 
 مالی تأمین در مالی بخش توانایی تقویت
 توسعه شد، گفته که طورهمان: مولد هايفعالیت
 هايگذاريسرمایه روند بر زیادي تأثیرات بیمه صنعت

 کالن فضاي در بیمه هايتأثیرگذاري از یکی. دارد مولد
 سرمایه بازار در هافعالیت ریسک پوشش اقتصادي،

 بخش دو این بین تعامل افزایش رو برايازاین. است
 شود.می پیشنهاد راهکارهاي زیر

 هاي تخصصی که ایجاد شرکت یا شرکت
در  گذاريدهی به سرمایهمسئولیت سامان

هاي جدید و انتشار ابزارهاي مالی نوین نوآوري
 مدیره چنینرا بر عهده داشته باشند. هیئت

هاي  متشکل از فعاالن بازار سرمایه و شرکت
شود که در کمترین بیمه هستند. این موجب می

زمان ممکن شناخت کافی نسبت به نیازها، 
خصوص در ها و اقدامات الزم بهضرورت

هاي ساختاري و قانونی بورس و بیمه براي حوزه
هایی حاصل ریسک چنین پروژهتأمین مالی کم

 شود. 

 اي اعتباري و استفاده از ظرفیت هتوسعه بیمه
هاي ها براي حل مسئله عدم اعتبار شرکتآن

هاي حمایتی تأسیس یا توسعه بیمهکوچک و تازه
ها در راستاي ایجاد براي حمایت از سهام آن

توانایی تأمین مالی از طریق بازار سهام ازجمله 
 اقدامات پیشنهادي دیگر است. 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

             تدبیر اقتصاد
تحلیل شاخصهاي صنعت بیمه   
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 هاي ئه آموزشاي و اراهاي بیمهافزایش رشته
عمومی، هم به فعاالن بازارهاي بیمه و سرمایه و 

ها، نامههم کارشناسان و طراحان ابزارها و بیمه
اقدام دیگري است که باید در این زمینه صورت 

 گیرد.

 گذاري هاي تخصصی سرمایهتشکیل شرکت
اي در شناسایی پرتفوي وجوه بیمه

ه و هاي بیمگذاري مناسب و بهینه شرکتسرمایه
دهی هاي بازار سرمایه در سامانهمچنین، ضعف

 اي مؤثر است.وجوه بیمه

 گذار بازارهاي مالی همچنین باید نسبت سیاست
اي اقدام سنجی انتشار اوراق بهادار بیمهبه امکان

هاي توانند در حوزهکند. این اوراق بهادار می
مختلف اقتصادي منتشر شوند. در واقع، اوراق 

سازي سبد یسک موجب متنوعبهادارسازي ر
این شود. گذاران بازار سرمایه میدارایی سرمایه

گذاري، هاي سرمایهتوان به صندوقمی اوراق را
هاي سسات مالی، شرکتؤها و مبانک

هاي بیمه و افراد حقیقی گذاري، شرکتسرمایه
ها از . بدین ترتیب، از سویی ریسکفروخت
از افراد  هاي بیمه بین تعداد بیشتريشرکت

شود و گذاران خرد و بزرگ) توزیع می(سرمایه
گذاران سود به همراه از سوي دیگر، براي سرمایه

براي تأمین مالی دارد؛ ضمن آنکه منبعی 
هاي بیمه و جبران کمبود ذخیره سرمایه شرکت

 خواهد بود.  نیز هاآن

 در هابالکچین ازجمله نوین هايفناوري استفادهـ 
 بیمه حق تعریف یا مشتري ریسک شناسایی

 تعریف در :جدید هايبیمه رشته در خصوصبه
 جدید نیازهاي با متناسب جدید ايبیمه هايرشته

 توجه نوظهور، هايریسک پوشش براي و مشتریان
 ئزحا بیمه نرخ و ریسک تعیین در عدالت اصل به

 بسترهاي از استفاده راستا، این در. است اهمیت
 در. است کنندهکمک ،هابالکچین مانند جدید فناورانه

 بیمه سازياختصاصی به اقدام تنهانه بسترها این ،واقع
 موجب بلکه ،کنندمی مشتریان براي بیمه حق و

 خسارت ادعاي صحت بررسی در بیشتر سهولت
 افزایش را بیمه هايشرکت به اطمینان و شوندمی
  :مثال براي. دهندمی
 توان کیلومترشمارهاي معمولی خودروها را با می

شوند عناصر هوشمندي که به اینترنت متصل می
خودروها را در بالکچین ثبت  شدهطی و مسافت

تعویض کرد. این کار یک مدرك امنیتی  ،کنندمی
کند و و دیجیتالی براي هر خودرو ایجاد می

امکان  ،شودازآنجاکه از زنجیره بلوکی استفاده می
و  وجود نداردکس براي هیچ هاکاري دادهدست

تواند تاریخچه وسایل نقلیه را هرکس می
توان از ا این کار میبجو و مشاهده کند. وجست

 خودروهاي وقوع بسیاري از تقلبات در بیمه
اساس کارکرد جعلی  بیمه بر ازقبیل محاسبه حق

با ارزیابی  ،جلوگیري کرد. همچنین خودرو
نامه (ازجمله اطالعات ت صاحب بیمهاطالعا

توان پوشش می) مالی، سالمت و سابقه بیمه
ه کرد. شاید حتی ئاي خاصی را به هر فرد ارابیمه

بتوان در صورت اطمینان از صحت و سقم 
ازاي هر کیلومتر شده در بالکچین بهاطالعات ثبت



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد
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اي اساس مجموعه رانندگی مشتري با خودرو و بر
 یادشدهبوط به ریسک، ارزش بیمه از متغیرهاي مر

تواند همه این کارها را را تغییر داد. بالکچین می
 . صورت آنی به انجام رساندبه

 توانند سیستم پرداخت قراردادهاي هوشمند می
ها با نامهاساس کاربرد را در بیمه بیمه بر حق

فعال  خودکارتکیه بر اینترنت اشیا براي امضاي 
هاي مسافرتی نامهبیمه بیمه حق ،مثالبراي  کنند.

 GPS تنها در صورتی اخذ شود که مختصات

هاي هوشمند گوشی با براي مثال،مشتریان (
ها در خارج از کشور یید کند که آنأها) تآن

بیمه  و حق نامه فعالصورت بیمه این هستند. در
به حساب شرکت بیمه واریز  خودکارصورت به

 خودروبیمه  حق ،. در حالت مشابهشودمی
اران در حال ذگتواند تنها در زمانی که بیمهمی

کنندگان شرکتود. پرداخت ش ،رانندگی هستند
ها هاي بیمه) دادهطرف (مشتریان و شرکت هر

را در یک پایگاه داده مشترك ثبت و تضمین 
 کنند. ها تغییر نمینامههاي بیمهکنند که دادهمی

  ن نظام سالمت و بالکچین این امکان را به فعاال
جاي ذخیره سوابق دهد که بههاي بیمه میشرکت

صورت مجزا، آن را به هاي دادهبیماران در پایگاه
شده قرار شده روي دفتر کل توزیعرمزنگاري

دهند. اطالعات حساس بیمار روي این شبکه 
اطالعات مورد نیاز براي  دیگرگیرد و قرار نمی

ها و پزشکان به بیمارستانها، تعامل میان بیمه
شده روي بالکچین قرار شکل کدگذاري

گیرد. هرگاه تغییري روي یک سند اعمال می

شده نیز شود، این تغییر روي دفتر کل توزیع
هاي بیمه و نیز شود. درنتیجه، شرکتاعمال می

توانند به آن دسترسی فعاالن حوزه سالمت می
ن دسترسی بالکچین امکا ،. همچنینداشته باشند

امکان  ،ترتیباینسازد. بهمحدود را نیز فراهم می
 شود.جوي بدون نام بیمار نیز فراهم میوجست

  
  منابع
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112 .  
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 .83-67، )88(8اقتصادي، 
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